
BAB IV
Komponen Sistem Informasi

4.1 Pendahuluan

Bab ini memperkenalkan kepada Anda sejumlah komponen sistem informasi,
arsitektur informasi, sistem pemrosesan data terpusat dan ter-sebar maupun model
client/server, dan membahas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional
dan pengembangan sistem informasi. serta masalah komputasi pemakai akhir.

4.2 Komponen Sistem Informasi

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:

 Perangkat keras (hardware): mencakup peranti-peranti fisik seperti
komputer dan printer.

 Perangkat lunak {software) atau program: sekumpulan instruksi yang
memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

 Prosedur. sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan
pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehedaki.

 Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem
informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

 Basis data (database): sekumpulan tabel, hubungan, dan Iain-lain yang
berkaitan dengan penyimpanan data.

 Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang
memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses
oleh sejumlah pemakai.

Pada prakteknya, tidak semua sistem informasi mencakup keseluruh-an
komponen-komponen tersebut. Sebagai contoh, sistem informasi pribadi yang
hanya melibatkan sebuah pemakai dan sebuah komputer tidak melibatkan fasilitas
jaringan dan komunikasi. Namun, sistem informasi grup kerja (workgroup
information system) yang melibatkan sejumlah orang dan sejumlah komputer,
memerlukan sarana jaringan dan komunikasi.



Gambar 4.1 Komponen sistem informasi

Gambar 4.2 Komponen-komponen sistem informasi pribadi



Gambar 4.3 Komponen-komponen sistem informasi grup kerja

4.3 Arsitektur Informasi

Arsitektur informasi (atau arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem
informasi, infrastruktur teknologi informasi) adalah suatu pemeta-an atau rencana
kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi (Turban, McLean,
Wetherbe, 1999). Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang
atau menjadi cetak-biru (blueprint) untuk arahan di masa mendatang. Tujuan dari
arsitektur ini adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-
kebutuhan bisnis strategis organisasi. Oleh karena itu, arsitektur informasi
memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi
pendukung, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.4.

Tabel 4.1 Definisi arsitektur informasi
Sumber Definisi

Laudon &
Laudon(1998)

Arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang
menggunakan teknologi informasi dalam
organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau
fungsi-fungsi yang telah dipilih.

Zwass(1998) Arsitektur informasi adalah desain sistem
komputer secara keseluruhan (termasuk sistem
jaringan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
organisasi yang spesifik



Gambar 4.4 Skema arsitektur informasi
(diadaptasi dari Turban, McLean, dan Wetherbe, 1999)

Gambar di depart melukiskan bahwa arsitektur informasi mencakup area
fungsional (Keuangan, Akuntansi, dsb) dan juga sistem-sistem yang endukungnya
(seperti TPS dan MIS). Sebuah contoh arsitektur informasi dapat dilihat pada
Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Contoh arsitektur informasi



Sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang digunakan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut (Alter, 1992):

 Data apa yang akan dikumpulkan?
 Di mana dan bagaimana data dikumpulkan?
 Bagaimana cara mengirimkan data?
 Di mana data akan disimpan?
 Aplikasi-aplikasi (program) apa yang akan menggunakan data dan

bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sebuah
sistem yang utuh?

Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu tersentralisasi (centralized), desen-tralisasi
(decentralized), dan client/server.

4.3.1 Arsitektur Tersentralisasi

Arsitektur tersentralisasi (terpusat) sudah dikenal semenjak tahun 1960-an.
dengan mainframe sebagai aktor utama. Mainframe adalah komputer yang
berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran
besar, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang
sangat cepat, dan melibatkan jutaan transaksi. Sebuah contoh lingkungan
mainframe diperlihatkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Lingkungan mainframe sebagai implementasi clari
arsitektur tersentralisasi



Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dominasi mainframe
pada lingkungan dengan komputasi terpusat menjadi berkurang karena kehadiran
minikomputer dan mikrokomputer (PC) yang berkemampuan lebih kecil tetapi
dengan harga yang jauh lebih murah.

Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat
(biasa disebut komputasi terpusat). Semua pemrosesan data dilakukan oleh
komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani
semua pemakai dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki
cabang menggunakan model seperti ini.

4.3.2 Arsitektur Desentralisasi
Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data ter-sebar

(atau terdistribusi). Sistem pemrosesan data terdistribusi (atau biasa disebut
sebagai komputasi tersebar) sebagai sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah
komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana
telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan
yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data.
Dengan kata lain, sistem pemrosesan data terdistribusi membagi sistem
pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang
pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem
pemrosesan data yang terpusat.

Gambar 4.7 Contoh arsitektur peer-to-peer yang memungkinkan resource
yang terhubung pada suatu komputer dapat dipakai oleh

komputer lain



Model sederhana sistem pemrosesan terdistribusi terdapat pada sejumlah
komputer yang terhubung dalam jaringan yang menggunakan arsitektur peer-to-
peer. Pada model ini (Gambar 4.7), masing-masing komputer memiliki kontrol
terhadap resource (misalnya data, printer, utau CD-ROM), tetapi memungkinkan
komputer lain menggunakan 5esumber (resource) tersebut. Sistem seperti ini
menjadi pemandangan yang umum semenjak kehadiran PC yang mendominasi
perkantoran.

Sistem pemrosesan terdistribusi bisa diterapkan dalam sebuah organisasi.
Setiap area fungsional (departemen) mempunyai unit pemrosesan nformasi
tersendiri.   Contoh   tentang   hal    ini   dapat   dilihat   pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Sistem pemrosesan terdistribusi berdasarkan area fungsional

Gambar 4.9. Sistem terdistribusi pada bank

Penerapan sistem terdistribusi biasa dilakukan pada dunia perbankan. Setiap
kantor cabang memiliki pemrosesan data tersendiri. Namun, jika dilihat pada
operasional seluruh bank bersangkutan, sistem pemrosesannya berupa sistem
pemrosesan data yang terdistribusi

Keuntungan dan kekurangan sistem pemrosesan data tersebar dapat dilihat
pada tabel berikut.



Tabel 4.2 Keuntungan dan kekurangan sistem pemrosesan data tersebar.
Kuntungan Kekurangan

 Penghematan biaya
 Peningkatan tanggung

jawab terhadap
pengeluaran biaya
 Peningkatan kepuasan
 Pemakai
 Kemudahan pencadangan
 ketika terjadi musibah

 Memungkinkan kekacauan
 kontrol terhadap sistem
 komputer
 Ketidaksesuaian dalam
 menyediakan perangkat

lunak
 dan perangkat keras
 Kemubaziran dalam tugas
 Standardisasi bisa tak

tercapai

Alasan penghematan biaya adalah karena tidak semua unit yang
memerlukan komputasi membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi yang
sama. Unit-unit yang hanya memproses transaksi dengan jumlah kecil sudah
sepantasnya memerlukan biaya yang lebih ekonomis. Selain itu, komputasi yang
hanya berpengaruh pada internal suatu unit tidak perlu berkomunikasi dengan unit
lain yang memiliki sistem terpusat.

Dengan mendistribusikan keputusan untuk menyediakan sarana komputasi
pada masing-masing unit, tanggung jawab para manajer terhadap pengeluaran
biaya di masing-masing unit menjadi meningkat. Mereka akan lebih agresif dalam
menganalisis kebutuhan-kebutuhan, karena akan mempengaruhi kinerja keuangan.
Hal ini sekaligus juga dapat meningkatkan kepuasan pemakai, mengingat pemakai
tentunya ingin mengontrol sendiri sumber-sumber daya yang mempengaruhi
profitibilitas dan secara aktif pemakai tentu ingin mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem mereka.

Dengan adanya otonomi, masing-masing unit dapat segera melakukan
tindakan dan pencadangan ketika terjadi musibah yang menimpa sistem. Pada
sistem yang terpusat, mau tak mau unit yang mengalami musibah harus
menunggu bala bantuan dari pusat.

Kelemahan utama sistem pemrosesan data tersebar adalah pengawas-an
terhadap seluruh sistem informasi menjadi terpisah-pisah dan membuka peluang
terjadinya ketidakstandaran. Bila hal ini terjadi, keuntungan sistem ini akan
terlupakan (Scott, 2001). Keadaan ini bisa terjadi jika unit-unit pengolahan
informasi lokal terlalu banyak diberikan keleluasaan. Oleh karena itu, wewenang
pusat harus tetap dipertahankan, misalnya dalam hal pembelian perangkat keras
atau penentuan perangkat lunak yang digunakan. Hal seperti ini lazim dilakukan
oleh berbagai perusahaan dengan menempatkan orang-orang teknologi informasi di



unit-unit pengolahan informasi dan mereka bertanggung jawab terhadap
manajemen pusat. Dengan demikian, konsolidasi dapat dilakukan dengan mudah.
Cara ini juga sekaiigus untuk mengantisipasi terjadinya redundansi dalam
mengembangkan sistem. Misalnya, didasarkan atas otonomi di setiap unit
pengolahan informasi, sebuah program (aplikasi) yang dibangun oleh seorang
programmer yang semestinya dapat dipakai oieh unit lain tanpa perlu perubahan
atau perlu sediki perubahan saja, akan dibuat kembali oleh unit lain. Tentu saja, hal
ini merupakan suatu contoh kemubaziran tugas.

4.3.3 Arsitektur Client/Server
Dewasa ini, konektivitas antara berbagai macam komputer sangatlah tinggi.

Beragam komputer dari vendor yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi.
Istilah interoperatibilitas sering dipakai untuk me-nyatakan keadaan ini.
Perkembangan ini akhirnya juga disusul oleh -.emudahan perangkat lunak untuk
saling berinteraksi. Sebuah basis data pada prinsipnya dapat diakses oleh
perangkat lunak apa saja. Sebagai gambaran, jika Anda menggunakan basis data
Oracle, Anda bisa memani-pulasi basis data Anda dengan menggunakan
perangkat lunak seperti Delphi, PHP, Visual BASIC, ataupun yang lain. Dari sisi
perangkat lunak seperti Delphi, Anda juga bisa memanipulasi basis data yang lain
seperti InterBase atau MySQL.

Gambar 4.10 Contoh client/server
Kebebasan di atas merupakan ciri-ciri yang khas pada arsitektur yang

dinamakan client/server. Pada arsitektur ini, ada bagian yang disebut client dan ada
yang disebut sewer, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.10. Client adalah



sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau
layanan ke server. Sebagai contoh, terdapat dua buah client pada Gambar 4.8 yang
berupa PC. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan
yang diminta oleh client. Secara fisik, sebuah sebuah server dapat berupa
komputer (mainframe, mini-komputer, workstation, ataupun PC) atau peranti yang
Iain (misalnya printer).

Client mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika
sebuah client meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya
dengan memberikan data yang diminta ke client bersangkutan. Setelah data
diterima, client segera melakukan pemrosesan.

Model komputasi yang berbasis client/server mulai banyak diterapkan  pada
sistem informasi. Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi dapat
dibangun dengan menggunakan perangkat lunak gado-gado. Artinya, jika pada
awalnya sistem informasi dibangun dengan menggunakan perangkat lunak X,
maka untuk pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan perangkat lunak Y.
Tidak perlu ada migrasi sistem.

Tabel 4.3 Aplikasi client/server (Turban, 1995)
 Aplikasi pesan, misalnya surat elektronis.
 Penyebaran basis data pada beberapa

jaringan komputer.
 Memungkinkan berbagi berkas atau

periferal atau pengaksesan komputer
melalui jarak jauh.

 Pemrosesan aplikasi yang intensif dengan
suatu pekerjaan (job) dibagi menjadi tugas-
tugas (task), yang masing-masing
dilaksanakan pada komputer yang berbeda.

Keuntungan arsitektur client/server menurut majalah Byte, Juni 1993
(Turban, 1995) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Keuntungan arsitektur client/server
Fitur Keuntungan

Jaringan mesin-mesin yang
kecil tetapi berdaya guna.

Jika sebuah mesin macet, bisnis
tetap berjalan.

Kumpulan komputer
dengan ribuan MIPS
(Million Instructions Per
Second).

Sistem memberikan kekuatan dalam
melaksanakan suatu tugas tanpa
memonopoli sumber-sumber daya.
Pemakai akhir diberi hak untuk
bekerja secara lokal.



Beberapa worstation
sangat handal seperti
mainframe, tetapi dengan
biaya 90% lebih rendah,
sistem terbuka.

Dengan memberikan kekuatan yang
lebih untuk biaya yang kecil, sistem
menawarkan keluwesan untuk
melakukan pembelian pada hal-hal
lain atauuntuk meningkatkan
keuntungan. Anda bisa memilih
perangkat keras, perangkat lunak,
dan layanan dari berbagai vendor.

Sistem tumbuh dengan
mudah dan dapat diperluas
secara tak terbatas.

Sangatlah mudah untuk
memperbarui sistem Anda saat
kebutuhan Anda berubah.

Lingkungan operasi klien
yang bersifat individual.

Anda dapat mencampur dan
mencocokkan platform komputer
yang sesuai dengan kebutuhan
masing-masing departemen dan
pemakai.

4.4 Personil dalam Pengembangan dan Operasi Sistem Informasi
Salah satu komponen sistem informasi adalah manusia. Sumber daya

manusia yang menjadi komponen sistem informasi sesungguhnya dapat dibagi
menjadi dua, yaitu pemakai akhir dan spesialis TI.

 Pemakai akhir (end-user)
Pemakai akhir (disebut juga klien) adalah orang yang memakai sistem informasi
atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi.

Dalam organisasi, pemakai internal dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Staf,
2. manajer tingkat rendah,
3. manajer tingkat menengah,
4. manajer tingkat atas, dan
5. pekerja berpengetahuan (knowledge worker).

Pekerja berpengetahuan adalah pekerja spesialis yang menggunakan informasi
dan pengetahuan sebagai bahan mentah dan yang ber-gantung pada teknologi
informasi untuk merancang produk-produk atau sistem bisnis baru. Termasuk
dalam kategori ini yaitu insinyur dan analis bisnis.



 Spesialis teknologi informasi
Spesialis TI adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelang-sungan
operasi dan pengembangan sistem informasi. Siapa sajakah mereka? Sebelum
membahas istilah-istilah personil yang berperan dalam pengembangan dan
operasi sistem informasi, akan diperkenalkan tentang struktur organisasi pada
bagian atau departemen yang membawahi sistem informasi. Umumnya bagian
atau departemen ini diberi nama Pengolahan Data Elektronik (PDE). Nama
yang lain bisa jadi berupa bagian atau departemen Sistem Informasi atau
Teknologi Informasi.

4.4.1 Organisasi PDE
Untuk organisasi yang kecil, unit PDE terkadang hanya berupa se-xang

pegawai yang mengurusi dari pemasukan data, pembuatan program, sampai ke
pembangkitan laporan. Keadaan seperti ini banyak iijumpai di Indonesia. Untuk
organisasi yang cukup besar, unit ini berupa ;ebuah bagian atau departemen yang
memiliki kepala bagian atau manajer. Struktur organisasinya diperlihatkan pada
Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Struktur organisasi bagian PDEyang cukup besar
Pada perusahaan yang besar, PDE terkadang berkedudukan sebagai divisi

yang dikepalai oleh seorang direktur, wakil direktur, atau manajer umum (general
manajer). Contoh dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Struktur organisasi bagian PDE untuk perusahaan besar

4.4.2 Tugas Personil PDE
 Operator

Operator, dalam hal ini operator komputer, mempunyai tugas meng-operasikan
komputer dan peralatan pendukung. la bertugas meng-hidupkan
peralatanperalatan komputer, memuat pita (tape), meletakkan kertas pada
printer, dan tugas-tugas semacam itu. Adapun operator yang mempunyai tugas
dalam pemasukan data biasa disebut sebagai operator entri data (data entry
operator).

 Analis Sistem (System Analyst)
Analis sistem mempunyai tugas sebagai antarmuka antara pemakai informasi
dengan sistem informasi. Dialah yang bertanggung jawab menerjemahkan
kebutuhan pemakai menjadi sebuah rancangan basis data dan aplikasi.

 Pemrogram Aplikasi (Application Programmer)
Pemrogram aplikasi mempunyai tugas membuat suatu aplikasi (program
komputer) yang dipakai dalam sistem informasi. Aplikasi yang dibuat
didasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analis sistem.

 Analis Pemrogram (Analyst/Programmer)
Analis pemrogram atau biasa juga ditulis Analis/Pemrogram adalah suatu
posisi dalam bagian PDE yang bertugas sebagai pemrogram dan sekaligus
analis sistem. Posisi seperti ini banyak dijumpai di Indonesia. Dengan alasan



bagian komputer masih kecil dan demi penghematan biaya, seorang analis
sekaligus merangkap sebagai pemrogram.

 Pemrogram Sistem (System Programmer)
Pemrogram sistem adalah pemrogram yang mempunyai tugas khusus yaitu
membuat program yang berhubungan dengan operasi internal komputer dan
periferal. Sebagai contoh, untuk lingkungan yang menggunakan sistem operasi
UNIX, seorang pemrogram sistem harus tahu cara membuat skrip dengan
shell script atau menggunakan bahasa C untuk mengontrol peralatan.
Pemrogram sistem kadangkala disebut "software engineer" atau "system
engineer".

 Administrator Basis Data (Database Administrator / DBA)
Administrator basis data atau biasa disebut DBA bertanggung jawab terhadap
struktur data dalam basis data yang digunakan dalam organisasi. Dialah yang
berperan dalam mendefinisikan standar data.

 Teknisi Komunikasi Data atau Spesialis Komunikasi Data
Teknisi komunikasi data bertanggung jawab terhadap masalah komunikasi
data dan jaringan komputer. Dialah yang berperan mem-buat dua komputer
tetap dapat bertukar data.

 Teknisi perawatan sistem
Teknisi perawatan sistem bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi
perangkat keras. Jika terjadi kerusakan seperti pada printer atau monitor, dialah
yang akan segera melakukan penggantian atau pere-parasian. SeringkaSi teknisi
ini disebut sebagai "hardware engineer".

 Webmaster
Webmaster adalah personil yang bertanggung jawab terhadap isi halaman
Web yang dimiliki oleh organisasi.

 Auditor PDE (EDP Auditor)
Kadangkala suatu organisasi memiliki atau menggunakan personil yang
disebut auditor PDE. Personil ini mempunyai tanggung jawab memastikan
bahwa sistem informasi yang berbasis komputer meme-nuhi azas-azas
akuntansi dan pengauditan sehingga keamanan data dalam sistem terjamin.

4.4.3 Komputasi Pemakai Akhir

Kecenderungan penggunaan komputasi pemakai akhir (end-user computing
atau EUC) populer pada tahun 1990-an dengan semakin banyaknya PC yang
digunakan dalam perusahaan. Secara umum, EUC adalah suatu lingkungan yang
memungkinkan pemakai secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-
persoalan terhadap kebutuhan informasi. Pemakai informasi, seperti manajer,
akuntan, dan auditor internal, mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi yang



mereka butuhkan dengan menggunakan spesialis komputer sebagai penasihat.
Setiap area fungsional dapat memiliki unit komputasi pemakai akhir.

EUC tumbuh karena beberapa alasan berikut:
 Departemen yang melayani permintaan pemakai terhadap kebutuhan

informasi kurang responsif karena orang-oangnya terlalu sibuk menangani
proyek-proyek yang sedang/harus diselesaikan.

 Kecenderungan PC dan perangkat keras pendukung yang semakin murah
dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server basis data.

 Dukungan perangkat lunak yang kian mudah digunakan oleh pemakai akhir.
Bahkan dengan adanya teknologi perangkat lunak yang men-dukung "query
by example" menjadikan pemakai akhir mudah sekali untuk mengakses basis
data dan mendapatkan informasi tepat seperti yang dibutuhkan.

Di dalam lingkungan EUC, pemakai akhir dapat dikelompokkan sebagaimana
terlihat pada tabel 4.5 (Gelinas, Oram, dan Wiggins, 1990 serta Turban, McLean,
dan Wetherbe, 1999).

Tabel 4.5 Berbagai kategori pemakai akhir dalam lingkungan EUC
Kategori Pemakai

Akhir
Karakteristik

Pemakai akhir
nonpemrogram

 Mengakses data yang disimpan dalam
computer melalui program yang sudah
tersedia.

 Akses dibatasi atau didasarkan menu.
Pemakai level-
perintah

 Mengakses data berdasarkan kebutuhan.
 Melakukannya dengan menggunakan

pembangkit laporan atau dengan
memberikan perintah-perintah sederhana
melalui bahasa query (SQL).

Pemrogram
pemakai akhir

 Menggunakan bahasa berlevel perintah
(command-level), prosedural (misalnya
COBOL), atau nonprosedural (yakni
4GL) secara langsung berdasarkan
kebutuhan informasi yang bersifat
pribadi.

Personil pendukung
Fungsional

 Pemrogram terlatih yang membuat
program berdasarkan kebutuhan pemakai
akhir yang lain.

 Bekerja di area fungsional.



Personil pendukung
komputasi
fungsion

 Umumnya berada dalam pusat informasi.
 Menguasai bahasa-bahasa untuk pemakai

akhir dan dapat membuat perangkat
lunak aplikasi dan siste

Pemrogram
pemrosesan data

 Umumnya berada dalam pusat informasi.
 Menguasai bahasa-bahasa untuk pemakai

akhir dan dapat membuat perangkat
lunak aplikasi dan sistem.

 Bekerja atas dasar kontrak.

Komputasi pemakai akhir banyak digunakan karena pemakai dapat
memperoleh kebutuhan informasi dengan cepat dan berbagai keuntungan lainnya
seperti pengetahuan terhadap teknologi meningkat, produktivitas dan kreacivitas
meningkat, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemakai (Romney,
Steinbart, dan dishing, 1997). Namun, komputasi pemakai akhir juga membawa
berbagai permasalahan, sebagaimana di-perlihatkan pada tabel 4.5 (Gelinas,
Oram, dan Wiggins, 1990).

Tabel 4.6 Masalah akibat penggunaan komputasi pemakai akhir.
Masalah Konsekuensi

Kehilangan kendali
pusat

Sistem   dan   program   bisa jadi
dikembangkan tanpa memperhatikan
standar atau tujuan organisasi secara
keseiuruhan.

Kekurangtahuan
metode
dokumentasi dan
pengembangan

Aplikasi     yang    dibuat    pemakai     bisa
jadi mengandung kesalahan-kesalahan;
tidak melalui pengujian yang seharusnya
dilakukan atau kurang terdokumentasi
sehingga   dapat   menimbulkan masalah
dalam pengembangan di kemudian hari.

Redundansi Sumber
daya

Para   pemakai   dapat   mengembangkan
aplikasi mereka sendiri padahal beberapa
aplikasi dapat dipakai  bersama-sama  oleh
sejumlah  pemakai, atau   perangkat   keras
digandakan   di   beberapa departemen.
Dengan  demikian,  terjadi "pulau-pulau
otomasi" dalam perusahaan.



Ketidak
kompatibilitasan

Kebanyakan    mikrokomputer   dirancang
untuk beroperasi sebagai peranti yang
mandiri. Masalah teknis   yang   sen us
dapat   muncul   manakala mikrokomputer
mencoba menggunakan program dari
sistem   yang  berbeda   untuk  berbagi   data
dengan sistem Iain atau untuk beroperasi
dalam sistem komunikasi data.

Ancaman terhadap
keamaanan

Masalah-masalah  pengaksesan  data  oleh
pihak yang   tidak   berwewenang   dan
ketidakamanan berkas-berkas   data   pada
mikrokomputer   lebih besar daripada pada
sistem mainframe. Selain itu, pemakai
mungkin   kurang   memahami   tentang
masalah keamanan data.

Permasalahan dalam
lingkungan operasi

Pemasangan   sistem   komputer   mungkin
tidakmemperhatikan aspek-aspek teknis,
seperti penyedia daya, listrik statik, dan
bahkan ventilasi.

Untuk mengatasi hal-hal yang disebutkan dalam tabel 4.6, diperlukan
penanganan sebagai berikut:
 Perusahaan harus membentuk kebijakan dan prosedur yang standar untuk

mengatur, menggunakan, dan mengoperasikan sumber daya mikrokomputer.
 Perusahaan perlu membentuk mekanisme yang menyediakan layanan

pendukung terhadap pemakai. Salah satu mekanismenya berupa pusat
informasi (information center).
Pusat informasi atau unit pengolahan informasi (lihat gambar 4.8) me-

rupakan suatu unit dalam organisasi yang sebaiknya merupakan bagian departemen
sistem informasi atau teknologi informasi atau PDE yang memfasilitasi,
mengkoordinasi, dan mengendalikan komputasi pemakai akhir dengan cara
memberikan berbagai layanan pendukung terhadap pemakai akhir. Hal ini
mencakup butir-butir sebagai berikut:
 Pengkoordinasian pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk

mengurangi kemubaziran, dan menjamin kompatibilitasan.
 Pengevaluasian permintaan perangkat keras maupun perangkat lunak yang

berasal dari pemakai.
 Pengaturan standar dokumentasi.
 Pelatihan pemakai.
 Penyediaan jaminan kualitas terhadap program yang dikembangkan oleh



pemakai.
Romney, Steinbart, dan Cushing (1997) mengemukakan bahwa aplikasi

yang dikembangkan oleh pemakai akhir tidak cocok untuk mem-proses aktivitas
pemrosesan seperti gaji, utang, piutang, buku besar, atau sediaan barang, tetapi
cocok untuk menangani hal-hal sebagai berikut:
 Pengambilan informasi dari basis data perusahaan untuk membuat laporan-

laporan sederhana atau untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan informasi
sewaktu-waktu.

 Pengembangan aplikasi yang menggunakan perangkat lunak seperti
spreadsheet.

 Pembuatan analisis what-if, sensivitas, dan statistik.

4.5 Kata-Kunci
 Analis sistem (System Analyst)
 Arsitektur client/server
 Arsitektur informasi
 Arsitektur teknologi
 Arsitektur tersebar (desentralisasi)
 Arsitrektur tersentralisasi
 Auditor PDE
 Basis data (database)
 Client
 DBA
 Fasilitas jaringan dan komunikasi
 Komponen sistem informasi
 Komputasi pemakai akhir (end-user computing)
 Mainframe
 Pemakai akhir (end-user)
 Pemrogram (Programmer)
 Pemrogram aplikasi (Application Programmer)
 Pemrogram sistem (System Programmer)
 Perangkat keras (hardware)
 Perangkat lunak (software)
 Prosedur
 Server
 Sistem informasi grup kerja (workgroup information system)
 Spesialis TI (IT specialist)
 System engineer



4.6 Pertanyaan Pendalaman
1. Sebutkan komponen-komponen sistem informasi dan berikan penjelasan

secara singkat.
2. Apa yang dimaksud dengan arsitektur informasi? Apa tujuannya?
3. Arsitektur teknologi dalam arsitektur informasi dibedakan menjadi 3

macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing secara singkat.
4. Apa yang disebut client dan apa yang disebut server dalam lingkungan

client/server?
5. Jelaskan peran masing-masing personil berikut:

a. Analis sistem.
b. Analis pemrogram.
c. Administrator basis data.
d. Pemrogram.

6. Apa yang dimaksud dengan komputasi pemakai akhir? Apa ke
lebihannya dan jelaskan mengapa begitu? Apakah ada kekurangannya?
Jika ada, jelaskan.


